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مراقب باشید موقع خرید و فروش خودرو
کاله سرتان نرود

حوادث جهان

داماد کینه جو خانواده عروس را به گلوله بست
درگیــری شــبانه دامــاد خشــمگین بــا خانــواده
عروس دو کشــته و چهار زخمی بر جا گذاشــت.
ایــن مرد جنایتــکار که همراه برادرش شــبانه به
در خانــه پدر همســرش رفتــه بود به مــــــــحض
رو بــه رو شــدن بــا اعضــای خانــه آنهــا را هدف
شــلیک گلوله قرار داد .چند تن از همسایهها که
با شنیدن صدای تیراندازی و فریادهای اعضای

2عضو باند «خرچنگهای سیاه» در مشهد اعدام شدند

2عضو باند معروف به «خرچنگهای ســیاه»
که بــا ربــودن زنان و دختــران به آنهــا تعرض
میکردنــد صبــح دیــروز در خیابــان کوشــش
مشهد در حضور مردم به دار آویخته شدند.
اعضای این باند  5نفره خرداد سال گذشته
بــا یــک دســتگاه خــودروی پراید هــاچ بک که
عالمت تاکســی تلفنــی را روی آن نصب کرده
بودند ،پس از ســوار کــردن زنان و دختران تنها
در خیابانهای مشــهد آنها را به خارج از شــهر
میبردنــد و پس از اذیت و آزار دســته جمعی
و ســرقت لــوازم با ارزششــان ،نیمه شــب در
خیابانهای مشهد رها میکردند.
ماجــرای هولنــاک پرونــده معــروف بــه
«خرچنگهــای ســیاه» از اردیبهشــت ســال
گذشــته زمانــی در دســتور کار پلیــس آگاهــی
خراســان رضوی قرار گرفت که زنی با مراجعه
بــه اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی
پــرده از اعمــال شــیطانی اعضــای یــک بانــد
برداشــت.او گفت :سوار خودرویی شدم که آرم
تاکســی تلفنی داشــت اما فردی که در صندلی
جلــو نشســته بــود با توقــف خودرو بــه صندلی
عقب آمد و تیغه چاقو را زیر گلویم گذاشــت و
به سمت جاده نیشابور حرکت کردند .وقتی به
نیت شــوم آنها پی بــردم ،التماس کردم ،گریه
کــردم و گفتم فرزند کوچکــی دارم که منتظرم
اســت ،اگر رهایم کنید همــه اموالم را میدهم
ولــی آنها بیشــرمانه مرا به یک چهــار دیواری

بردنــد و آزار دادنــد .بــا اعــام چنــد شــکایت
مشــابه دیگر ،ایــن پرونده با صدور دســتوری از
ســوی ســرهنگ حمید رزمخواه (رئیس پلیس
آگاهــی خراســان رضــوی) بــه گــروه ویــژهای از
کارآگاهــان مبــارزه با جرایم مهم ســپرده شــد
تــا اینکــه چهاردهم خرداد ســه عضــو این باند
خطرناک دستگیر شدند و بدین ترتیب جرایم

وحشــتناک «خرچنگهــای ســیاه» در حالی لو
رفــت که اقدامات مجرمانه آنان موجب ایجاد
رعب و وحشــت در شــهروندان شــده بود .یکی
از قربانیــان «خرچنگهای ســیاه» در مواجهه
حضــوری با آنــان در حالــی که از شــدت ترس
میلرزیــد ،گفت :مــن هنوز هم از یــادآوری آن
صحنههــای دلهرهآور میلرزم و از آن شــب به

مارپیتون

اسکای

در جریــان درگیری مرگباری که
در روســتای اژگیــل شهرســتان
ایــذه اتفــاق افتــاد یــک زن 38
ســاله به قتل رســید و  2نفر هم
زخمی شدند.
مصطفی سمالیزاده فرماندار
ایذه گفــت :علت ایــن درگیری
ناشی از مشکالتی بود که از چند
ماه پیش در پی اعتراض اهالی
روســتای اژگیــل بــه ایجــاد یک
معدن ســنگ در این منطقه به
وجود آمد.
صبــح دیــروز مأمــوران نیــروی
انتظامی به منظــور جلب چند
نفــر از اهالــی محکوم شــده در
جریــان ایــن حادثــه در محــل
حضــور یافتند که اقــدام آنان با
واکنــش اهالــی منطقــه مواجه
شــد و در پــی آن درگیــری بیــن
افراد به وجود آمد.
فرماندار ایذه افزود :در پی ادامه
ایــن تنشها متأســفانه یک زن
 38ساله کشته شد و  2نفر دیگر
هم مصدوم شدند.

پســر  5ســاله امریکایــی کــه پــدر پلیــس اش را در یــک درگیــری از دســت داده بود نخســتین روز
مدرســهاش را بــا اســکورت  70مأمور پلیــس آغاز کرد.بهگــزارش دیلی اســتار ،پدر این پســر بچه
«رابــرت پیتــز»  45ســاله بتازگــی در یــک تیراندازی جان خود را از دســت داده اســت .او  16ســال
در اداره پلیــس مشــغول بــهکار بوده و دوســتان و همکارانــش تصمیم گرفتند تا جــای خالی پدر
را در نخســتین روز مدرســه برایش پر کنند.افســران پلیس ایالتی داکوتا با اهدای یک پیراهن ،این
پســر کوچک را خوشــحال کرده و خاطرهای خوش از پدرش برجا گذاشتند.فیلم و تصاویر دیدنی
حرکت انساندوستانه این افسران پلیس در فضای مجازی هزاران بار دیده شد.

بــازی دو دختــر کوچــک اندونزیایــی بــا مــار
پیتون سوژه بســیاری از رسانهها شد.بهگزارش
میــرر ،ایــن دو کــودک در حالــی که پشــت مار
پیتــون غول پیکر ســوار شــدهاند مادرشــان در
حیــاط خانه از آنهــا فیلم گرفته اســت.در این
فیلم یــک دقیقهای هــر دو بچه در حال
خندیــدن هســتند و از بــازی بــا
ایــن مار خطرنــاک لـــــــــــذت
میبرنــد .ایــن نخســتین
بــاری نیســت که فیلــم یا
عکــس یــک کــودک در
حال بازی با مارپیتون در
فضای مجازی دیده شده
است.

ازدحــام جمعیــت درهنــگ کنگ
باعث شــده تــا معماران این شــهر به
فکر ساخت هتلهای کپسولی بیفتند.
ب ه گزارش میرر ،ایــن اتاق خوابهای
کپســولی قــادر اســت شــرایط خــواب
و اســتراحت را بــرای یــک نفــر فراهم
کند«.ریورز» یکی از شــهروندان هنگ
کنگــی میگوید«:این شــهر با توجه به
شــرایط موجود و شــلوغی زیاد ســبب
شــده تا مــردم اغلب فرصــت خواب
و اســتراحت کافــی نداشــته باشــند و
همــواره عصبانــی هســتند .ســاخت
چنیــن اســتراحتگاههایی بــا هزینــه
نــه چنــدان بــاال میتواند پاســخگوی
نیازهای شهروندان و حتی گردشگران
نیز باشد».

بعد کابوسهای وحشتناک رهایم نمیکند.
خدابخشــی سرپرســت دادســرای انقــاب
مشــهد گفــت :با اعالم شــکایتهایی از ســوی
چنــد تــن از زنــان ،تیمــی از کارآگاهــان پلیس
آگاهــی خراســان رضــوی مأموریــت یافتنــد تا
ایــن افراد را شناســایی و دســتگیر کنند که پس
از کار تحقیقاتی تخصصی ،ســه نفر از اعضای
ایــن بانــد دســتگیر شــدند و بــه تبهکاریهای
خود اعتــراف کردند.در ادامه کارآگاهان موفق
بــه شناســایی یکــی از مخفیگاههای ایــن افراد
که باغی در گلمکان بود شــدند و توانســتند دو
همدســت آنهــا را نیــز دســتگیر کنند کــه زنان
و دختــران شــاکی پــس از رویارویــی هــر دو را
شناسایی کردند.
با آغــاز تحقیقات قضایی ،دو تبهکار ردیف
اول ایــن پرونده به اتهام «محاربه» و «افســاد
فیاالرض» از ســوی دادگاه کیفری شماره یک
بــه اعــدام محکوم شــدند و پــس از تأییــد این
حکــم در دیوانعالی کشــور هــر دو صبح دیروز
در مشهد به دار مجازات آویخته شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
نخســتین بــار چنــد تــن از زنــان جــوان در
اردیبهشــت ســال گذشــته بــه پلیس شــکایت
کرده بودند که اعضای باند آنها را با توســل به
زور و تهدید با افشــانه ربودهاند و پس از انتقال
به بیرون شهر در یک باغ ویال در گلمکان مورد
تجاوز قرار دادهاند.

قتل زن جوان
در نزاع محلی

اسکورت پلیس برای پسر  5ساله

بــازی با

هتلهای کپسولی

پلیسایالتیواشنگتنامریکاهمزمان
با کشف بقایای جسد دختر  10ساله راز
یک قتل را فــاش کرد.بهگزارش یاهو،
«لیندسی»  10ساله حدود  10سال قبل
هنگام بازگشــت از خانه دوســتش به
شکلمرموزیناپدیدشدهبود.اکنونپس
از گذشت سالها مأموران پلیس موفق
شــدهاند بخشهایی از جسد این دختر
بچهرادرنزدیکیخانهشانپیداکنندوبا
انجام آزمایشهای دی انای دریافتند
وی بــه قتــل رســیده اســت«.ریک
اســکات» کالنتــر منطقــه گفت«:طی
ایــن ســالها نمیتوانســتیم در ایــن
ارتبــاط با صراحت صحبــت کنیم اما
اکنــون آزمایشهای دیانای روشــن
کــرد که دختربچه بدون شــک به قتل
رســیده اســت .تحقیقات برای یافتن
ردی از قاتل آغاز شده است».

خانه بــه خیابان آمده بودند قصــد میانجیگری
داشــتند کــه آنها نیز از شــلیکهای کــور مرد 40
ســاله در امــان نماندند.ســرهنگ محمدرضــا
آمویــی ،معــاون اجتماعــی فرماندهــی اســتان
کرمانشاه گفت« :این تیراندازی شامگاه دوشنبه
 24اردیبهشــت در بلوار طاق بســتان کرمانشــاه
رخ داد .بررســیهای مقدماتــی نشــان مــیداد

داماد  40ســاله خانــواده به خاطــر اختالفهای
خانوادگــی به همــراه بــرادرش به مقابــل خانه
پدرزنــش رفتــه و با اســلحه کالشــنیکف همه را
بــه رگبــار گلوله بســته اســت .ســاکنان محلی که
از شــنیدن صــدای گلولههــا وحشــت کــرده و به
کوچه ریختــه بودند برای ختم این درگیری جلو
رفتند که متأســفانه یکی از آنها با شــلیک گلوله

دامــاد عصبانــی در دم جــان خــود را از دســت
داد».وی افــزود« :در ایــن تیرانــدازی همچنیــن
 5نفــر از اعضای خانواده زن جــوان نیز مجروح
شــدند و یکــی از آنهــا کــه زن  57ســالهای بود و
احتمــال میرود مادرزن این مرد مســلح باشــد
بهدلیل اصابت گلوله به ســرش در بیمارســتان
جــان باخــت .ضــارب و همدســتش پــس از

ایــن تیرانــدازی متــواری شــدند و تــاش بــرای
دســتگیری آنها ادامــه دارد .از محــل تیراندازی
 8عدد پوکه گلوله ســاح کالشــنیکف کشــف و 2
خودروی «زانتیا» و «پی کی» متعلق به خانواده
ضاربــان توقیف شــد .همچنیــن از خانه عامالن
جنایت نیز دو اســلحه «ام یک» و «پران» کشف
شد».

به جرم ربودن زنان و دختران جوان

آرزو کیهان
مترجم

افشای راز قتل پس از  10سال

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

ایران

گروه حوادث  /شاید برای شما هم پیش آمده که خودرویی
هشدار
را بخرید یا بفروشید .وقتی در موقعیت خریدار یا فروشنده
پلیس
قــرار میگیریم ســؤالها و ابهامهای زیــادی برایمان ایجاد
میشــود اینکــه چــه کار کنیــم ســرمان کاله نرود یــا متضــرر نشــویم .بیتردید
آگاهی از برخی دانســتنیهای ضروری میتواند از وقوع بسیاری کالهبرداریها
پیشگیری کند .این مطلب به برخی از شگردهای کالهبرداری اشاره دارد:
دو قســمت کردن قبض پارکینگ /یکی از مشــکالتی که برای فروشنده ایجاد
میشود دو قسمت کردن قبض پارکینگ است .یعنی خریدار به فروشنده مراجعه
و بــا قبــول شــرایط و تنظیم قرارداد درخواســت میکنــد که خــودرو را در پارکینگ
مشخصی که اغلب خریدار هماهنگ میکند پارک کنند سپس قبض پارکینگ را
دو قســمت میکنند .یک قســمت به خریدار و قســمت دیگر به فروشنده تحویل
میشود تا هیچ یک در نبود دیگری نتوانند خودرو را تحویل بگیرند .اما بعد از این
اتفاق اســت که مشکالت فروشنده آغاز میشــود .خریدار با بهانهجویی و ایرادات
مختلــف اعــم از اینکــه «خودرو رنــگ دارد»« ،خوردگــی دارد» و «خودرو مشــکل
فنــی دارد» و ...از خریــد خودرو طفره میرود و قیمــت را پایین میآورد .از آنجا که
پارکینــگ نیز با خریدار هماهنگ اســت و خودرو را بــدون ارائه قبض دوم تحویل
نمیدهد ،فروشــنده بهدلیل بیاطالعی از قوانین و نداشتن حوصله برای تنظیم
شــکایت و پیگیــری قضایی به قیمت تحمیلــی که اختالف قابــل توجهی با مبلغ
اولیه دارد نســبت به فروش خودرو اقدام میکند .این در حالی اســت که فروشنده
میتواند با ارائه مدارک خودرو و پرداخت مبلغی ناچیز بدون دردســر خودرو را از
پارکینگ بیرون ببرد.
دوره کــردن خریدار /خریــدار از طریق آگهی یا ســایتهای مختلــف خودرویی
را انتخــاب و برای بازدید آن با فروشــنده هماهنگ میکنــد .در بعضی موارد افراد
برای سوءاســتفاده آدرســی غیر از محل کار یا ســکونت خود را به خریدار میدهند
امــا بهگونهای وانمود میکنند که آنجا محل سکونتشــان اســت.پس از چند دقیقه
تعــدادی خریدار نما نیز که از دوســتان فروشــنده هســتند به محــل بازدید خودرو
میروند و با وانمود کردن به اینکه خودروی مناسبی را شکار کردهاند ،با صحنهسازی
سعی در رد کردن شما از محل بازدید دارند .در این زمان است که اگر غفلت کنید و
بر خرید خودرو پافشاری کنید کالهبرداران به هدف خود رسیده و پیش از پی بردن
شــما به اشــکاالت خودرو آن را به بهایی باالتر از ارزش واقعی آن به شــما خواهند
فروخت .کالهبرداران در این گونه مواقع حتماً جمله «مورد معامله عیناً به رؤیت
خریدار رســید» را در قرارداد قید میکنند و کار شما در پیگیریهای قضایی سخت
شده و الزم خواهد بود از مقام قضایی درخواست قیمتگذاری و بازدید کارشناسی
را کنید که هزینه و زمانبر خواهد بود.
سندنمره/کالهبردارانباپرداختمبلغیناچیز،خودروهاییکهبراثرسوانحدچار
آسیب دیدگی شدید شدهاند (چپ کردن ،سوختن ،تصادف شدید و )...را خریداری
کرده و اقدام به بازسازی خودرو با استفاده از قطعات خودروهایی که سرقتی هستند
میکنندوباحککردنشمارهشاسییاشمارهموتوراقدامبهبازسازیخودرومیکنند
که تشخیص آن توسط عموم مردم کار سختی بوده و افراد عادی متوجه این موضوع
نمیشوند.کالهبرداراناینقبیلخودروهارااغلببهصورتوکالتیفروختهوخریدار
در هنــگام مراجعــه به تعویض پالک برای دریافت پالک خود متوجه میشــوند که
خودروی خریداری شده فاقد اصالت بوده و امکان دادن خدمات به این خودروها در
تعویض پالک وجود ندارد ،خودرو نیز برای سیر مراحل قانونی توقیف میشود.
سرگرد محمد بختیاری  -اطالع رسانی پلیس راهور
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نجات دخترکوچولو از مرگ

رهایی  10کودک

از شکنجه گاه مادر و پدر

مأمور شجاع پلیس موفق شد تا به طرز معجزهآسایی یک دختر  5ساله را از
مرگ نجات دهد.به گزارش دیلی میل ،این دختر کوچولوی هندی به همراه
خانوادهاش قصد سوار شدن به قطار بین شهری بمبئی را داشت که ناگهان
از دســت مادر رها شــد.در همین موقع یک مأمور پلیس که شاهد ماجرا بود
با ســرعت به ســمت دختر دوید و در یک چشــم به هم زدن بچه را گرفت و
مانع رفتن وی زیر قطار شــد .دوربینهای مداربســته ایستگاه راهآهن بمبئی
از این لحظه فیلم گرفته است .پس از نجات دختر بچه پدر و مادرش از این
مأمور وظیفه شناس و شجاع تشکر کردند.

پلیس ایالتی کالیفرنیا  10کودک را که توســط مادر و
ناپدریشان شکنجه میشدند نجات داد.به گزارش
دیلــی میــل ،راز ایــن کــودک آزاریها زمانــی فاش
شــد که مادر این بچهها با پلیــس تماس گرفت و از
ناپدید شــدن یکــی از فرزندانش خبــر داد .اما وقتی
مأموران این کودک را پیدا کرده و به خانهاش بردند
راز مخوف این پدر و مادر فاش شــد.مأموران پلیس
ادعــا میکنند که کودکان بین  4ماه تا  12ســال ســن
میرر
دارنــد و روی بدنشــان ســوختگی و زخمهای ناشــی
از شــکنجه دیده میشــد«.جاناتان آلن» از پلیــس منطقه در این بــاره گفت«:مادر و ناپدری
م اکنون دســتگیر
کودکان با همدســتی یکدیگر بچهها را کتک زده و میســوزاندند .هر دو مته 
شــده و کودکان تحت نظر پزشــکان و سازمان حمایت از کودکان قرار گرفتهاند».این در حالی
اســت که مادر خانواده ادعا کرده است که او و همسرش پدر و مادرخوبی برای فرزندان شان
بودهانــد و بــا وجودی که ظاهر همســرش بهخاطــر خالکوبی بد به نظر میرســد اما او فردی
مهربان است .این پدر سنگدل با قرار وثیقه  5/2میلیون دالری روانه زندان شد.

بالیی که سنجاب ها سر خودرو آوردند

دیلی میل

یک زوج امریکایی با دیدن صدها میوه کاج که داخل موتور خودرویشــان جاسازی
شــده بود ،شوکه شــدند.به گزارش دیلی میل ،این زن و شــوهر برای بیرون آوردن
میوههــای کاج از محوطــه موتــور خودرو  8ســاعت و نیم وقت صــرف کردند .آنها
میگویند ســنجابها میوههای کاج را داخل خودرو جاســازی کــرده بودند«.کلن و
گیــب مور» میگویند ســنجابها گمــان میکردند که موتور خــودرو میتواند جای
مناسبی برای ذخیره کردن میوههای کاجشان باشد.

